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 یرازیش سانینونقش خوش یضمن واکاو ند،یفرآ نی. در اپردازد یعصر قاجار م رازیدر ش قیقلم نستعل یهاهشاخص
 یآقرافتنعل یعنیعصر قاجار  یرازیش ۀبرجست سینوشاخص قلم چهار خوش یهایژگیو ق،یخط نستعل شدر گستر

 .ازدسیرا آشکار م یرازیش نیو منمدحس یرازیاسدالله ش رزایم ،یرازیش نقیعلی رزایم ،یرازیحجاب ش
 

 .رازیش ه،یقاجار ۀدور ق،ینستعل ،یسینوخوش: هاکلیدواژه
 
 

                                                 
 .21/20/1022  تاریخ تصویب نهایی:  22/22/1022تاریخ وصول: مقاله پژوهشی  *. 

 .. نویسنده مسئول 0

doi:%20https://doi.org/10.22067/JHISTORY.2021.70455.1046
mailto:mmoghanipoor@yahoo.com


 024 ۀشمار                                   تاریخ و فرهنگ                                                                                    022

Characteristics of Nastaliq script among calligraphers of Shiraz in 

Qajar period1 

Dr. Majidreza Moghanipour, Assistant Professor, Department of Art, Faculty of Art 

and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran  (Corresponding Author) 

Mohsen Golarayesh, MA in Arts Research, Shiraz Institute of Higher Education 

Dr. Mohammad Sadeq Mirza Abolghasemi, Assistant Professor, Department of Art, 

Faculty of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran 

 

Abstract 

Among the Islamic calligraphy, Nastaliq script, as the second script whose shape is 

characterized by roundness and curvature, is one of the notable inventions of 

Iranians. Meanwhile, in Qajar era, Shiraz was the center of this script. Thus, a raft of 

Shirazi calligraphers in this period, both in Shiraz and in the capital, promoted a 

particular style of Nastaliq individually. The present research, adopting a descriptive-

analytical method, looks into the characteristics of the Nastaliq script in Shiraz 

during the Qajar era. In this process, while analyzing the role of Shirazi calligraphers 

in the expansion of Nastaliq calligraphy, it elaborates on the characteristics of the 

script introduced by four prominent Shirazi calligraphers at the Qajar era, i.e. Agha 

Fathali Hijab Shirazi, Mirza Alinaghi Shirazi, Mirza Assadallah Shirazi and 

Mohammad Hossein Shirazi. 
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 مقدمه

های داننرد و در اکررر رسرالهتم یا اوایل سدۀ نهم میهای پایانی سدۀ هشتاریخ پیدایی خط نستعلیق را سال
در ایرن میران،  کننرد.ق( را مبرد  ایرن قلرم معرفری می051ها، میرعلی تبریرزی دد.نویسی و تذکرهخوش

قلرم نسرتعلیق را »تبریزی دانسته و معتقد بود که میرزاجعفر بایسنقری ابدا  خط نستعلیق را پیش از میرعلی
اما آنچه کره اکررر  0«.اند و میرعلی تبریزی آن را به تکامل رساندقلم نسخ ایجاد کرده شیرازیان با تصرف در

عنروان یرک مندی و تشخص بهمنققان این حوزه بر آن اجما  دارند این اسا که قلم نستعلیق پس از قانون
ر تبریرزی، قلم مستقل توسط میرعلی تبریزی، با تالش و هما استادانی مانند میرزاجعفر بایسرنقری، اههر

ق( بره اوج 1220ویژه میرعماد حسنی دد.علی مشهدی و شاگردانش و همچنین میرعلی هروی و بهسلطان
تروان دورۀ صرفوی را دورۀ براروری و تکامرل قلرم واقر،، میدر 2تکامل خود در دورۀ صفوی دسا یافرا.

شاه را که مخصوصًا فتنعلیویژه توجه شاهان قاجار به 9نستعلیق و عصر قاجار را دورۀ گسترش آن دانسا.
نویسری کرد، شاید بتوان علا اصلی گسترش خوشنویسی سخاوتمندانه حمایا میاز هنر نقاشی و خوش
عنوان یکی از مراکز رواج و گسترش خط نستعلیق در جغرافیای در این دوره، شیراز به 4در این دوران دانسا.
نویسان شیرازی، چه در شریراز و چره ای از خوشحظهمالکه شمار قابلطوریرفا  بهفرهنگی به شمار می

گرچه منققانی بره ایرن اای خاص در نستعلیق بودند. در این میان، در پایتخا، هر یک مروج سبک و شیوه
نردر  پرژوهش جرامعی انرد، امرا بهنویسان شیرازی اشاراتی داشرتهموضو  و خصوصیا  نستعلیق خوش

رو، ایرن از همرین سان شریراز در دورۀ قاجرار صرور  پذیرفتره اسرا.نوینستعلیق های قلمدربارۀ شاخصه
بره شناسرایی و معرفری جا مانرده، هایی از آثرار برهپژوهش به منظور نیل به این هردف، برا بررسری نمونره

ای کره ایرن پرردازد. مسرهلهنویس برجستۀ شریرازی عصرر قاجرار میهای قلم نستعلیق چهار خوشویژگی
قاجرار  نویسران شریراز در دورۀهای قلرم نستعلیقبه آن اسا، شناسایی شاخصرهپژوهش درصدد دستیابی 

 اسا. 
نرویس مرورد ابتردا حرروف و مفرردا  ایرن چهرار خوشهای قلم، معرفی ویژگیدر فرایند شناسایی و 

شرود. حسنی مقایسه می های هر کدام مشخص و با قلم میرعمادها و شباهاگیرد و تفاو واکاوی قرار می
عنوان سررنم منررک، عررالوه بررر شررهر  وافررر و رواج قلررم وی در میرران نتخرراب قلررم میرعمرراد بررهعلررا ا
نویسان بعد از وی، توجه و حساسیا ویژۀ این هنرمند بر ارتباطا  بصری عینی و خصوصرًا روابرط خوش

                                                 
 .202ش(، 1101دتهران: سروش،  خطتعلیم الله فضائلی، حبیب. 0
 .200، 202همان، . 2
 .019ش، 0911ارشد تاریخ. دانشگاه شهید بهشتی. نامۀ کارشناسی، پایان«بررسی روند تاریخی ر هنری خط نستعلیق در ایران»چهرازی ابوالنسنی، منصور . 9
 . 21ش(، 1111، ترجمه و نشر آثار هنری متن، دتهران: مؤسسه تالیفنویسان قاجار سبک شناسی خوشنژاد، علیرضا هاشمی. 4
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 در ادامره، بره چگرونگی 0ویژه در حروف و مفردا  قلم نستعلیق اسرا.ادراکی و پنهانی عناصر تجسمی به
هرا شریوۀ نوشرتن کلمرا ، انردازۀ آن شرود ونویسان پرداختره میبندی در آثار هر کدام از این خوشترکیب
هرای نویسی(، فضای مربا و منفی میان حروف و کلمرا ، شرناخا مرکزیرا قلرم و نهایترًا قالربددانم

 گیرد.نوشتاری شاخص هر یک مورد واکاوی قرار می
 

 پیشینۀ پژوهش

نویسان شریرازی یرا تاکنون پژوهشی مستقل به معرفی خوش ای مرتبط با موضو  مقاله،هدر بررسی پیشینه
های خط نگاری و معرفی شیوههای مرتبط با تاریخ. در پیشینهنویسی آنان نپرداخته اساهای خوششاخصه

وان بره ایرن تراند که از آن جمله میهای پیدایش و تنول این خط پرداختهنستعلیق، برخی از مناب، به زمینه
شناساای ساابکش(، 1101بیررانی د مهرردی نوشررتۀنویسااان آثااار ا واااووش خوشهررا اشرراه کرررد: پررژوهش

تکوین و تطّور خط نستعلیق در سدۀ هشتم و »ش(، 1111نژاد دنوشتۀ علیرضا هاشمینویسان قاجار خوش
سی نسرتعلیق نویهای آغازین خوشتاملی در جریان»ش(، 1121جباری داثر صداقا « نهم هجری قمری

نویسی وز بررسی هنر خوشنامۀ ش(، دو پایان1112حسینی و دیگران دمنمدحاجنوشتۀ « در دورۀ تیموری
خزایری  لطفیرضوان  جایگاه خط نستعلیق در عصر قاجارش( و 1122اثر حلیمه غریبی د صفویه تا قاجار

اند. مناب، دیگرری ماننرد داشتهنویسان شیراز ها اشاراتی ضمنی به خوشش(. برخی از این پژوهش1112د
شناسری روش»ش( و مقالۀ 0914نوشتۀ امیر فرید د« های بصری حروف در نستعلیقبررسی ویژگی»مقالۀ 

های سبکی و ش( به معرفی ویژگی1110د علی پورمندفرد و حسنرضوینوشتۀ حسین « نقد خط نستعلیق
انرد. منصرور چهررازی و قاجار پرداختره نویسی و از جمله نستعلیق، در دوران صفویبصری خطوط خوش

بره بررسری  اا هنارخ خاط نساتعلیق در ویارونبررسی راند تاارییینامۀ خود با عنوان ش( در پایان1111د
کید بر دو شیوۀ انیسی و خراسانی( در ایرران پرداختره هچگونگی پیدایش مکاتب مختلف خط نستعلیق دبا ت

هرایی از قطعرا  میررزا اسردالله و ش( مجموعره1110و  1111دخرانی اسا. همچنین حمیدرضا قلری 
نویسان مطرح شیراز در عصر قاجار را فراهم آورده اسا. منمرود طاووسری حسین شیرازی از خوشمنمد

ش( در پژوهشری برا عنروان 1120و قاسرم احسرنا د فتحعلی اجاا  شایروزخآقااش( در کتاب 1110د
حجراب نویسری آقرا فتنعلریو معرفی آثرار خوش به شکلی ویژه به شرح حال میرعماد تا اجا  شیروزخ

 ه اسا. تری همراه بوداند. در این میان، پژوهش قاسم احسنا با رویکرد تنلیلیشیرازی پرداخته

                                                 
مقایسرۀ ارتباطرا  بصرری در خرط نسرتعلیق برین دو شریوۀ صرفوی و معاصرر دمیرعمراد و »زاده، حمید صادقیان و الهام روحانی اصفهانی، الله اسناقروح. 0

 . 02ش(، 1111د 21دهنرهای زیبا(، شمارۀ  هنرهاخ تجسمی، «امیرخانی(
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 نویسان شیراز در تحول آنخط نستعلیق و نقش خوش

. بسریاری از ترین خط خوش نزد ایرانیان بوده اسراقلم نستعلیق از حدود قرن دهم هجری تا امروز متداول
نویسان ق( از خوش222حسن تبریزی دد.بن  اند که واض، خط نستعلیق میرعلینویسان بر این عقیدهتذکره

نویسان برای دهند. این تذکرهبنام دورۀ تیموری اسا و ابدا  آن را به اوایل قرن نهم هجری قمری نسبا می
 ند:اعلی مشهدی استناد کردهاین ادعای خود، به شعر سلطان

 نسخ تعلیق اگر خفی و جرلی اسا
 واض، االصل، خواجه میرعلی اسا
 تا کررره بوده اسا در عالررم و آدم
 هرگز این خرررط نبوده در عرررالم
 وضرررر، فرموده او به ذهن دقرریق
 از خررررط نرسخ و از خرط تعرلیق

رون هشتم و نهم هجری نظری برا از ق ماندهبرخی از پژوهشگران معاصر به استناد آثار و مکتوبا  باقی
نویسران شریرازی کره به عقیدۀ ایرن پژوهشرگران، خوش 0عقیده نیستند.علی مشهدی همها و سلطانتذکره

ویژه به دلیل حمایا حاکمان هنردوسرتی چرون ابواسرناق اینجرو دحکرر : دار هنر دیلمیان بودند، بهمیراث
انردازی، تررویو و اعرتالی نسرتعلیق در طرح ق( ،120ر121شجا  مظفری دحکر : ق( و شاه120ر102

-هایی از شکلق، نمونه112ق و عالء مرندی در سال 122الدین احمد در سال های تاجاند. بیاضکوشیده

های اولیۀ نستعلیق را در خود منفوظ دارند و مطالعه و بررسی این خطوط تا حدودی خاسرتگاه اولیرۀ ایرن 
 (. 1سازد دتصویر خط را در قرن هشتم هجری آشکار می

 
 
 
 
 
 
 

 (00دافشار،  یرازیش قیطر قیق به قلم نستعل112 یعالء مرند اضی( ب1 ریتصو

                                                 
مباانی نرارخ ، «نویسری نسرتعلیق در دورۀ تیمروریتهملی در جریان های آغازین خوش»طلب، حسینی، منمد خزائی و مسعود وحد حاج منمدهمایون . 0

 . 102ر121ش(:  1111د 5، شمارۀ هنرهاخ تجسمی
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ق دتک برگ موجود در کاخ 122تا  120برگی از جنم اشعار به قلم معروف بغدادی، احتماال به سال ( سما چپ، 2تصویر
 موزه گلستان(

عامرل مهمری ن حاکمان مظفری، جالیرری و تیمروری(، میادیز انتقال حکوما از شیراز به بغداد و تبر
های هرکدام به دیگری بود که این استادان با دستاوردهای هنری یکدیگر و انتقال سبك و تجربهبرای آشنایی 

سلطان احمد، حاکم جالیرری کره کارگراه همچنان که  اتفاق، مورد استقبال حاکمان هنردوسا بوده اسا.
دستی، ماننرد میرعلری نویسان چیرهموفق و پررونقی داشا، در کارگاه خود از نستعلیق آراییکتابا و کتاب

نویسانی بود که نخسا در دربار خوش ۀجمل برده اسا. معروف بغدادی از تبریزی و معروف بغدادی بهره
ن ترا پایران عمرر سرلطا ق120اما با قیام سلطان احمد جالیرر در سرال   شاه شجا  به خدما مشغول بود

احمد، در دربار وی به سر برد. پس از مرگ سرلطان احمرد، معرروف بغردادی بره دربرار اسرکندر سرلطان 
نویسران تیموری، حاکم فارس آمده و رئیس کتابخانۀ اسرکندر در شریراز شرد. او کره خرود مترهثر از خوش

، از قرول خاطتعلایم (. فضائلی در کتاب 2دتصویر  0در تکوین خط نستعلیق مؤثر بوده اسا ،شیرازی بود
ببایرد : »کررده اسراها را تهییرد نویسان تبریز از شیرازی، تهثیرپذیری خوشمیرزا جعفر تبریزی دبایسنقری(

دانسا که نسخ تعلیق، اصل او، نسخ اسا، جماعتی شیرازیان در آن تصرف کردند و کاف مسطح و ارسال 
مرّدا  از خطروط دیگرر درآوردنرد و غر  و اذیال سین و الم و نون از او بیرون بردند و سین قوسی و کرر  

سمین در او رعایا کردند و آن را خطی دیگر ساختند و نسخ تعلیق نام کردند و مدتی بر آن گذشا. بعد از 
ساختند و آن تبریزیان در آن طریق که شیرازیان وض، کرده بودند، تصرف کردند و آن را اندک اندک نازک می

اللره سرعیه رسرید و او ایرن  ند  تا نوبا به خواجه امیرعلی التبریزی شکرکرداصول و قواعد آن را وض، می
  2«.خط را به کمال رسانید

ق(، بره دو طریرق 222سرال  درد ولمحبای ة تحفاشیرازی در کتراب  سراج حسن بن همچنین یعقوب
                                                 

 ش(. 1112منصور رستگار فسایی دتهران: امیرکبیر،  ۀتصنیح و تنشیبا ، ناصرخ ۀفارسناممیرزاحسن حسینی فسایی، . 0
 .202، تعلیم خطفضائلی، . 2
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ازی که طریق و نسخ تعلیق تبریزی و شیر: »... کرده اساتبریزی و شیرازی در خط نستعلیق اشاره  (سبکد
نهایرا آن موفرق گشرته و تبریزی بایسرنقری بره جعفرتبریزی موضو  خواجه میرعلی تبریزی اسا و موالنا

طریق شیرازی که وض، آن هم از اقالم اهتمام اساتید شیراز، در سلک خطروط انخرراط یافتره و اسرتاد ایرن 
که عقل از ادراک چگونگی قلرم آن بره  ای نازک نوشتهبه مرتبه ]ضعیف ]موالنا صدرالدین روزبهان شیرازی

باید فرمودند که این نو  خط چنان مینماید و حضر  استاد منرر این رساله میصدگونه قصور اعتراف می
 0.«حرفی هم مالحظۀ اصول نسخ کرده باشد و هم رعایا اصول تعلیق نوشا که در هر

میرعلی هروی  ،شیراز مانند ه در مراکزیهای اولییابی قالبدر مسیر تکوین قلم نستعلیق، پس از شکل
کمالی مطلوب در زمان خود رساند و پیررایش نهرایی ایرن به ، قلم نستعلیق را هجریدر نیمۀ اول قرن دهم 

ن ضعف و قو  و سرطح و دور، در میاقلم چه در تغییر کرسی حروف و کلما  و رسیدن به تناسبی معقول 
گیری وی با بهره .قلم دورۀ تربیا قلم نستعلیق با سبک میرعماد اسا د. تنول دوم ایناآثار میرعلی اتفاق افت

گذشته توانسا قلم نسرتعلیق را بره اوج کمرال برسراند. میرعمراد بره انننرای نسرتعلیق  تاداناز خطوط اس
کرس پرس از او نتوانسرا هری »شناسی، این خط را به حدی رسراند کره استنکام بخشید و از نظر زیبایی

نویسری در واقر، نروعی در ابتدای دورۀ قاجرار، حرکرا خوش 2.«او زیبا و استوار بنویسد نستعلیق را چون
شاه قاجار و نظر وی مبنی بر ای که با حمایا فتنعلیگونهبه 9 تمایل بازگشا به گذشته ددورۀ صفوی( دارد

نویسان از تقلیرد شبا فاصله گرفتن خو ،احیای سبک نستعلیق میرعماد، تقلید از آثار وی آغاز شد. در ادامه
 ،ویژهنویسی و بهورود صنعا چاپ به ایران، شاهد تغییراتی در حوزۀ خوش مانند   زمانییاقتضمصرف و 

دو تنول اساسری در قالرب قلرم نسرتعلیق شرکل در این دوره  ،طورکلیقلم نستعلیق دورۀ قاجار هستیم. به
نی و دیگری در زمینرۀ کتابرا توسرط میررزا مشق و توسط میرزا غالمرضا اصفها: یکی در زمینۀ سیاهگرفا

 4.منمدرضا کلهر
 

 نویسان مطرح شیراز در دورۀ قاجارخوش

عصر بودن هرر شان آمده اسا تا همنویسان مطرح شیرازی با ذکر تاریخ وفا نام خوش 1در جدول شمارۀ 
از ایرن طریرق  مشرخص شرود و نن حیرا  و فعالیرا آنرامیرازمرانی  ۀها با یکدیگر و یا فاصرلکدام از آن

طورخالصه به شرح احوال و بررسری ثیرگذار بودن هر کدام قابل بررسی باشد. در ادامه بههثیرپذیری و یا تهت

                                                 
 .101ر102، ش(1110حسینی و ایرج افشار دتهران: نقطه و میراث مکتوب،  کوشش کراما رعنا، بهولمبی  ةتحفیعقوب بن حسن سراج شیرازی، . 0
 . 02ش(، 1112تهران: یساولی، دنگاهی به ترکیب در نستعلیق امیر فلسفی، . 2
 .11ش، 0911 ،ارشد تاریخ. دانشگاه شهید بهشتیکارشناسی ۀنامپایان، نند تارییی ا هنرخ خط نستعلیق در ویروبررسی را ،چهرازی ابوالنسنی منصور. 9
  .111 ،110 ،ش1122 ،دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود ،ارشد تاریخ اسالمکارشناسی ۀنامپایان، نویسی وز صفویه تا قاجاربررسی هنر خوش ،غریبیحلیمه . 4
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 شود.ها پرداخته میهای قلم آنویژگی
 

 نویسان مطرح شیراز در دورۀ قاجار( خوش1جدول

 
نویسان ممتاز دورۀ قاجار برود. آقا فتنعلی از نستعلیق :اب(ت  الک  ة )عمدشیرازی حجابفتحعلیآقا

از او  نویسی بود.آشنای عصر خود و آشنا با هنر خوشپدر او آقامنمدجعفر حکاک شیرازی از حکاکان نام
دن دوران مقردماتی تعلیمرا  و آمروزش کررنویسی پرداخا و پس از سرپری در کنار پدر به خوش کودکی
راه یافا و به تنصیل کماال  هنرر و  ،وصال شیرازی ،نویسی و حکاکی، به حضور هنرمند آن زمانخوش

د وصرال کلیرۀ فنرون و وی در نز»معارف و اخالق پرداخا و از شاگردان ممتاز و مورد توجه آن استاد شد. 
شناسان قلم وی را برتر از کارهرای نویسی را فراگرفا تا جایی که برخی از منتقدان و خطادب، هنر و خوش

در فرآیند آموزش، چنان با دقرا و ممارسرا از روی آثرار میرعمراد  آقا فتنعلی 0.«دانندلیق استاد میعنست
که تفاوتی بین خرط آقرافتنعلی و میرعمراد چنان  بردمی مشق کرده بود که خیلی از اساتید خط را به اشتباه

تعلیق را به جرایی رسرانید کره آقافتنعلی در خط نستعلیق چنان پیشرفا کرد و خط نسخ» شدند:قائل نمی
فرستاد، همه تصدیق نوشا و نزد ارباب خط میرنم، چیزی میهای کهنه با مرکب کماغلب بر روی کاغذ

                                                 
 .12ش(، 1120دشیراز: افق پرواز،  یرعماد تا اجا  شیروزخمقاسم احسنا، . 0
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البته وی بعدها تصرفا  هریفی در شیوۀ نگارش خود داشا و عیوب و  0.«اسا کردند که خط میرعمادمی
 ترد که همین امر باعر  شریرین و خروشکرنوازی در کارهای گذشتگان را در آثار خود برطرف عدم چشم

جرا کره در سرال آوازۀ هنر حجاب در زمان زندگانیش از ایران فراترر رفرا  ترا آن 2.شدن آثارش شده اسا
آقرا فتنعلری حجراب پرس از  9.الملک فرماندار دکن، عازم سررزمین هنرد شردا به دعو  نظامق بن1200

موسرری  بررن و در حرررم حضررر  احمررد درگذشرراق 1201بازگشرا از سررفر هندوسررتان در رجررب سررال 
 (.1دتصویر  چراغ( به خاک سپرده شددشاه

 
 
 
 
 
 
 

 (110 ،یدطاووس یرازیحجاب ش یآقا فتنعل ،یاز مناجا  خواجه عبدالله انصار ی( بخش1 ریتصو

 
مهرم در نسرتعلیق دورۀ  هرایگیری جریانسرازان پیردایش و شرکلاز زمینه اسداللهاسدالله شیرازی؛ 

شاه قاجار در دربار حضرور داشرته و منمدشراه شاه، منمدشاه و ناصرالدیندر دورۀ فتنعلی وا .بودقاجار 
و در  سرادانیافتگان منمدشراه قاجرار میرا از تربیاد. او خود کررا به وی اعطا « السلطانی کاتب»لقب 

در زمران خرود و بعرد از  کرهمیرزا اسردالله برا این. »کرده اساها به نیکی و بزرگی از وی یاد انجامۀ کتابا
نوشرا و شریوۀ میرعمراد را خروب خط را با مالحا می کهوفاتش شهر  فراوان حاصل کرده اسا و با این

نویسران معاصرر خرود، ماننرد میررزا و قوام خطوط استادان درجه اول، حتری خوش کرد، استواریتقلید می
اسدالله به خواسرا منمدشراه  4.«عباس نوری و میرزا فتنعلی حجاب و منمدحسین شیرازی را نداشا

عبراس نروری و نویسان معاصرش دمیررزاقاجار، بسیاری از آثار میرعماد را نقل کرده اسا و همانند خوش
                                                 

 . 200ش(، 1101دتهران: علمی، نویسان آثار ا واووش خوشمهدی بیانی، . 0
گذاشته اسا. وی چون دیگرر شراعران به جا امضای آثار خود نیز در را کرد و آن می گفا و حجاب را تخلصنویسی، شعر هم میآقافتنعلی عالوه بر خوش. 2

منمرود   سرود، مردی عاشق پیشره، لطیرف خیرال و باریرک انردیش و حسراس برودقصیده و غزل میاو کرد. می پیرویشاعران کهن ایران  ۀعصر قاجار از شیو
 . 11ش(، 1110فتنعلی حجاب شیرازی دشیراز: نوید شیراز، طاووسی، آقا

 .110 ،همان. 9
 . 01، نویسانآثار ا واووش خوشبیانی، . 4
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داده و بره ای به نقل عینی نداشته و اکررًا سلیقۀ خویش را در نقل آثار دخالا مریحجاب( عالقه آقافتنعلی
برداری عینی، به دنبال نقل آزاد و البته به همراه دقا و ریزبینی و نیز حضور شخصیا هنری خود جای مرنی

 در نقل آثار بود. 
منرد بروده و میرل نویسری عالقهبره قطعه هایی که نگاشته، نشانگر این نکته اسا کره ویشمار کتاب»

ترروان وی را حلقررۀ اتصررال نویسرری میمشقهررای سررنگین نداشررته اسررا. امررا در سیاهچنرردانی برره کتابا
اسردالله در  0.«نویسی صفویه به اواسط قاجار دانسا و در این زمینه سبکی مسرتقل یافتره اسرامشقسیاه
بندی و نیز اجرای استادانه که نگاه جدید وی به نو  ترکیبریطوبه  ای دسا یافاهای تازهمشق به افقسیاه

بهایی برای استادانی چون میرحسین و میرزا غالمرضای اصفهانی بوده ها، الگوی گرانمشقمفردا  در سیاه
ای از های گوناگونی آفریده که بسیار قابل مطالعه اسرا. وی مرزهرای ناشرناختهمشقاسدالله سیاه»اسا. 

یکی از امتیرازا   2.«نویسی نستعلیق را کشف کرده و راه را برای دیگر هنرمندان هموار کرده اسامشقسیاه
و  برود« نویسیرنگه»های رنگی و به اصطالح های جذاب آثار وی عالقه به تفنن و استفاده از مرکبو جلوه

  (.0های طالیی، سفید و الوان نوشته شده اسا دتصویر بسیاری از آثارش به رنم
 
 

 
 
 
 
 

 (01ش، 1111خانی آستان حضر  عبدالعظیم دقلی  ۀق، موز1200 سنۀ نامه،زیار ( 4تصویر 

نویسری شریراز در دورۀ هرای مطررح خوشیکی دیگرر از چهره منمدحسینمحمدحسین شیرازی؛ 
ۀ اکنرون در مروزدر پایان نسخۀ مرنوی موالنا که خود کتابا کررده و هم حسین شیرازیقاجار اسا. منمد

شاه را مکتروب شود، مختصری از زندگی و چگونگی ورودش به دربار ناصرالدینکاخ گلستان نگهداری می
ای از مرنوی موالنا را کتابا کردم و بره تهرران خط من صور  خوش یافا، جزوه کهپس از آن» کرده اسا:

شاه برخوردم و او متعهد  آمدم و با اصناف مردم منشور شدم  تا روزی به یکی از خاصان دربار ناصرالدین
شد که اوراق نوشته مرنوی را به عرض شاه برساند. پس از گذشا زمانی، به پرایمردی وی بره پیشرگاه شراه 

                                                 
 . 11ش(، 1111پیکره،  دتهران:ولله شیروزخ وسد خانی،رضا قلی حمید. 0
  .10 ،همان. 2
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شرفیاب شدم و از خط من تمجید و به تکمیل مرنوی مهمورم کرد. در قلیل مد  استکتاب نسخه را به پایان 
 0«.بود 1211و این در تاریخ  رساندم و تقدیم داشتم

حسین شیرازی توجه ناصرالدین شاه را به خود جلرب کررد و یمن، منمدهاهرًا بعد از این اتفاق خوش
و بعد از آن در زمان پادشاهی مظفرالدین  2شد. وی تا پایان عمر ناصرالدین شاه« کاتب السلطان»ملقب به 

رین شکل ممکن و کمترین آسریب شاه در دربار قاجار به امر کتابا اشتغال داشا. بسیاری از آثار او به بهت
شرود  هرچنرد کره کتابراف صررفًا دربراری او باعر  شرد کمترر از در موزۀ کتابخانۀ سلطنتی نگهداری می

عصر خود در بین عموم شناخته شود. تاریخ آثار بازمانده از منمدحسین شریرازی نشران نویسان همخوش
تر دورۀ ناصرالدین اری خلق کرده اسا و در بیشق آثار استادانۀ بسی0902تا  0221دهد که وی از سال می

منمدحسررین از جملررۀ  9های سررلطنا مظفرالردین شرراه کاترربف مقرررر بروده اسررا.شراه و نخسررتین سررال
داده نویسانی بود که در پایان مکتوباتش شرح مختصری از خود، بیران احساسرا  و افکرارش ارائره خوش

هرایش نیز در رقم« همایونیمستوفی »از لقب « السلطانکاتب»اسا. وی در اواخر عمرش عالوه بر عنوان 
 (.5 تصویراستفاده کرده اسا د

 
 
 
 
 
 
 

 (12ش، 1110خانی ق، موزه رضا عباسی دقلی 1211مناجا  خواجه عبدالله انصاری، سنۀ ( 5تصویر 

 

                                                 
 . 021، نویسانآثار ا واووش خوشبیانی، . 0
نظرر  درگراه بره ۀهمواره در بضاعا این بنردر الزال منصورًا بنصرالله و مؤید بتهییده ر ناصرالدین شاه قاجار »وی در انجامۀ دیوان منوچهری چنین آورده اسا: . 2

گر بضاعا زیوری تمام یافته و به کسوتی شاهدانه در نظر خاص و عام جلوهاند  لهذا خط این بیعنایا رجو  خدما سرافراز فرمودهمرحما و تشویق دیده و به
که امر همرایون در حرق ایرن بنرده بره انچن  سزد که به این موهبا سر افتخار به اوج ماه رساند و در میان ارباب این صنعا به مزید اعتبار استظهار جوید  آمده

کاترب النضرر   ،و التهییرد و انرا العبرد ةجاه این خدما را به انجام رسانید و لله المنردرگاه آسمان دۀاستکتاب دواوین شعرای ترکستان شرف نفاذ یافته بود و بن
 «.0204 ةالنرام سن ةمنمدحسین شیرازی فی شهر ذی حج ،السلطانی

 . 12ش(، 1110دتهران: پیکره، اسی  شیروزخ محمدانی، حمیدرضا قلی  خ. 9
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ر و ملقرب دسا و برجستۀ دوران احمدشاه قاجرااز کاتبان زبر نقیعلیمیرزا شیرازی؛  نقیعلیمیرزا 
کاران مطرح عهرد خرود باشی شیرازی از تذهیببوده اسا. پدرش میرزا یوسف مذّهب« کاتب همایون»به 

نویسی، منمود و الله به خوشو فضل نقیعلیبود. میرزایوسف شش فرزند داشا که همه اهل هنر بودند. 
تغال داشتند. از نکا  مهرم در زدن و منمدحسین و احمد به امر صنافی اشالله به امر تذهیب و نقشاسد

نویسری، این اسا که همۀ امرور مربروط بره تهیرۀ یرک نسرخه اعرم از خوش نقیعلیبسیاری از آثار میرزا 
 میررزا 0گرفتره اسرا.سازی در کارگاه خرانوادگی و توسرط بررادرانش انجرام مریتذهیب، صنافی و مجلد

بروده و همرین امرر در روی و نظرر ادبری او در الملک، معاشر و مصاحب شوریدۀ شیرازی، فصریح نقیعلی
های نفیس و بسیار خوش خطی را نوشتههای شعرا مؤثر بوده اسا. وی عالوه بر کتابا، سنمدیوان کتابا

نوشته برای عمار  باغ ارم و چندین سنم مزار از خانردان شش سنم در کارنامۀ خود دارد که از آن جمله،
 (. 0توان نام برد دتصویر یقوام در آرامگاه حافظیه را م

 
 
 
 
 
 
 
 

 «کاتب همایون غفر ذنوبه نقیعلیالفقیر المذنب »قطعه دو سطری، رقم: ( 2تصویر

 
 نویسان شیرازی دورۀ قاجارهای قلم خوشمعرفی شاخصه

های آموزشری نویسی برا نظرر بره رسرالههای قلم در آثار خوششناسی و معرفی ویژگیدر فرایند بررسی فن
را بررای مرا مشرخص « خطف خروب»های ایم که مالکویسی اساتید قدیم، با دو نکتۀ اساسی مواجهنخوش

به اضافۀ ارسال، صعود  2«گانهقواعد دوازده»که طوریکند: نخسا ُحسن تشکیل و دوم ُحسن وض،  بهمی
، «نسربا»، «لاصرو»ها همه به چهرار قاعردۀ و نزول حقیقی، تشمیر، سواد و بیاض با ملنقا  و لوازم آن

                                                 
 .  11، نویسان قاجارسبک شناسی خوشنژاد، هاشمی. 0
 ترکیب، کرسی، نسبا، ضعف، قو ، سطح، دور، صعود مجازی، نزول مجازی، اصول، صفا، شهن.. 2
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اصول و نسبا، بیانف ُحسن تشکیل و ترکیب »... شوند که بازگشا کرده و خالصه می« کرسی»و « ترکیب»
  0«.کندو کرسی، بیانف ُحسن وض، می

گام نخسا در کمال یافتن ُحسن تشکیل خط، اجرای درسا حروف و مفردا  اسا. اجرای درسرا 
، سطح و دور و نیز ترکیب درسا چند حررف در سراخا کلمرا  و تناسبا  حروف مفرد در ضعف، قو 

همچنرین تمررین و ممارسرا در مشرق عملری و  2های رسیدن به خط مطلوب اسا.سطور از دیگر مالک
هرای یرک بنردی و توسرعۀ قابلیادر چگونگی تشکیل فرم حروف و مفردا  و نیرز ترکیب نظری، خالقیا

تواند بر شریوۀ خراص نویس میمشق و...( مواردی هستند که به واسطۀ آن خوشقالب دکتابا، چلیپا، سیاه
و  مشرقکه میرعماد حسنی در قالب چلیپا، میرزا غالمرضرا اصرفهانی در قالرب سیاهخود تسلط یابد. چنان

میرزا منمدرضا کلهر در قالب کتابا توانستند صاحب شیوه و سبک خاص خود بوده و تا به امروز پیرروان 
 خود را داشته باشند.

 000، نمونۀ آثراری از میران نویس شیرازیهای قلم چهار نستعلقدر این بخش به منظور بررسی ویژگی
قطعره از آثرار منمدحسرین  011ا اسدالله شیرازی، قطعه از آثار میرز 54قطعه از آثار آقافتنعلی شیرازی، 

شریرازی از  نقریعلیمشق و افزون بر آن، نمونۀ آثار میررزا شیرازی از نو  چلیپا، سطرنویسی، کتابا و سیاه
از میران  کهقطعه کتابا داز جمله یک دیوان کامل حافظ( بررسی شده اسا. همچنین با توجه به این 4میان 

پذیرفتره و شیرازی صور  می نقیعلیتر از سوی میرزا نگاری بیشده، قالب کتیبهنویس برشمرچهار خوش
نوشرته از وی جداگانره مرورد قطعره کتیبره و سنم 04نگاری بدسا نیامرده، نویس دیگر کتیبهاز سه خوش

 بررسی قرار گرفته اسا.
ابتدا حرروف نویسی، شهای قلم خوشناسی و معرفی ویژگیفرایند فنکه در مقدمه اشاره شد، در چنان

های هر کدام مشخص و برا ها و شباهانویس مورد واکاوی قرار گرفته و تفاو و مفردا  این چهار خوش
بندی در آثار هرر کردام از ایرن در ادامه، به چگونگی ترکیب (.1شود دشکل قلم میرعمادحسنی مقایسه می

نویسی(، فضای مربا و منفی میان ها ددانمآن شیوۀ نوشتن کلما ، اندازۀ شود ونویسان پرداخته میخوش
های نوشتاری شاخص هریک بررسری خواهرد شرد. حروف و کلما ، شناخا مرکزیا قلم و نهایتًا قالب

با اساتید مطرح حاصل  نویسی بود که این مهم از طریق مصاحبهتنلیل این آثار نیازمند دانش و هنر خوش
ها داز های متمایز آنها و شاخصهنویسان، تنها ویژگیم این خوشگفتنی اسا که در تنلیل قل 9شده اسا.

 نویسی( مورد بررسی قرار گرفته اسا. شیوۀ معمول نستعلیق
                                                 

  .22، تعلیم خطفضائلی، . 0
  .01ش(، 1111ان: برگ نو، دتهر مبانی ترکیب در نستعلیقراد، الله پاکامان. 2
  .جنگانی اشاره داشااستاد علیرضا تل قاسم احسنا وتوان به استاد علی شیرازی، استاد می تاداناین اس ۀاز جمل. 9
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 بررسی آثار آقافتحعلی حجاب شیرازی

نروعی اند و بهۀ قاجار این اسا که در ابتدا همه تاب، خط میرعماد بودهراز خصوصیا  مهم قلم نستعلیق دو
 ۀشرد. آقرافتنعلی حجراب نیرز از جملرنزدیکری و شرباها برا خرط میرعمراد سرنجیده میکمال خط در 

آثار تفاو  خطوط قابل از ی رخکه در بطوریبه  خوبی تقلید کردکه شیوۀ میرعماد را به بودنویسانی خوش
 (.1دتصرویر  داردبره شریوۀ میرعمراد  یبسریارشباها حروف و مفردا  آثار او  نابراین،تشخیص نیسا. ب

همچنین در آثار وی، فضای منفی باز، فضای منفی بسته و فضای منفی بین حروف و کلما ، بسیار شبیه به 
دو بررش از خرط میرعمراد و آقرافتنعلی بررای بررسری  ،نمونره طرور به 2شیوۀ میرعماد اسا. در تصویر 

لی کاماًل با فضرای فضاهای منفی باز و بسته آورده شده اسا. فضای منفی زیر قاف و دال در برش آقافتنع
و « عبرد»و « ترا»، نرو  کشرش مردها در 1منفی باز در برش میرعماد منطبق اسرا. همچنرین در تصرویر 

هرای همچنین اتصاال  م به ح ، ح به تا و نیز   به باء و فضای منفی باز برین ایرن حرروف بسریار بره برش
 میرعماد شباها دارد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نویس شیرازی با شاخص مفردا  میرعمادار خوش( معرفی مفردا  چه1تصویر 
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قطعا  با توجه به فضای منفری از در برخی او عالوه بر تمرکز آقافتنعلی بر نقل دقیق از آثار میرعماد، 
ایجاد شده در بین کلما  و نیز حروف قبل و بعد، با تغییر در ترکیب یا اجرای حروف، تناسب مطلوب را به 

 ر حررفمیرعماد با توجه به حررف قبرل « عبد»در کلمۀ  1در تصویر  0.دکرمیبهترین شکل ممکن ایجاد 
تر گرفته ترا تناسرب بصرری مد را با شیب بیش ر که هم دور دارد و هم در پایین خط کرسی قرار گرفته« ی»

با فاصله و کوتاه و  ،«ر» ، حرفحرف قبل کهبه سبب آن« عبد»آقافتنعلی در کلمۀ  ،رعایا شود، در مقابل
روی خط کرسی قرار دارد، مد را با شیب کمتر اجرا کرده تا هم فضای منفی کنترل شود و هم تناسرب سرطر 

 رعایا شده باشد.
 
 
 
 

 

 1و  2 ریتصاو

 بررسی آثار میرزا اسداهلل شیرازی

نویسی به این معناسا که اگر ما پهنای قلم را به شش قسرما نزدیک کردن نسبا قو  و ضعف در خوش
شود یرک ترین قسما قلم را یک دانم فرض کنیم، نسبا ضعف و قو  ما میسیم کنیم و نازکددانم( تق

ترین قسما را دودانم در نظر بگیریم و از دو دانم شرو  کنیم، نسبا ضعف و قو  به شش  اما اگر نازک
نسربا شود و هر چه (. هر چه این نسبا کم شود هرافا خط نیز کم می12شود دتصویر ما دو به شش می

د. رعایا کامل و اسرتادانۀ شوتر میتر و از طرفی نازکی و تیزی خط نیز بیشتر شود، هرافا خط بیشبیش
نسبا ضعف و قو  و نقش آن در نازکی و تیزی خط، از جمله مرواردی اسرا کره در آثرار میررزا اسردالله 

اسدالله، نرازکی طعا  میرزاتر قکه در بیشطوریشود  بهنویس دیگر مشاهده میشیرازی بیش از سه خوش
ها در اتصاال ، متناسب و دقیرق اجررا شود و ضعف و قو ها دیده نمیمطلق نه در اتصاال  و نه در شمره

 (.11شده اسا دتصویر 
 
 
 

                                                 
 . جنگالیرضا تلمصاحبه با استاد علی. 0
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 ( سما راسا، دانم قلم و نسبا ضعف و قو 12تصویر 

 (02ش، 1111خانی دقلی نویسی چلیپا، رقم: اسدالله شیرازی رنگه( سما چپ، 00تصویر 

عصر خرود، عردم نویسان همهای دیگر قلم میرزا اسدالله، برخالف بسیاری از خوشاز جمله شاخصه
که نقرل آزاد میررزا  11در نقل آثار میرعماد اسا. تصویر  هسلیق دخالا دادنتقلید صرف از آثار میرعماد و 

 ، گواه این مدعاسا.دهد( را نشان می12اسدالله از چلیپای میرعماد دتصویر 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (12ق دحیدرآبادیان، 1212 ۀ( سما راسا، چلیپا نستعلیق، رقم: میرعمادحسنی سن12تصویر 

 (21خانی، ق دقلی 1220 ۀچلیپا نستعلیق، رقم: اسدالله غفرالله ذنوبه سن( سما چپ، 09تصویر 
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 او برود  مشرقوعی نروگرایی در آثرار سریاهمل در آثار میرزا اسدالله مشاهدۀ نهتهای قابلاز دیگر ویژگی
نویسی دچره ، استفاده از رنم در آثار با رنگههای دقیق، توجه به فرم و سواد و بیاضبندیکه ترکیبطوریبه

. بایرد دقرا سراخانویسان معاصرش متمایز ها( وی را از این نظر از خوشمشقدر قطعا  و چه در سیاه
نویسان به دنبال تقلید صررف از آثرار میرعمراد که اکرر خوش افتاد مانی اتفاقها در زداشا که این نوگرایی

اما برا دو شریوۀ اجرایری متفراو ، یکری  ،مشق با یک متن و ترکیبدو سیاه 12و  10های بودند. در تصویر
نویسی توسط اسدالله شیرازی اجرا شده اسا. نگراه جدیرد صور  سنتی دمرکب مشکی( و یکی با رنگهبه

بهایی ها، الگوی گرانمشقبندی، اجرای استادانۀ مفردا  و نیز حرکا آزاد و سیال در سیاهبه نو  ترکیب وی
مشرق ثیر شیوۀ سیاههکه تطوریرا برای استادانی چون میرحسین و میرزا غالمرضای اصفهانی فراهم آورد  به

 میرزا اسدالله در آثار این دو هنرمند قابل ردیابی اسا. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (11 ،12خانی، مشق نستعلیق، رقم: اسدالله شیرازی دقلی سیاه( 05و  04صاویر ت

 آثار محمدحسین شیرازی
کره شریوۀ میرعمراد را بره  برودمنمدحسین شیرازی نیز یکی از اساتید پیرو مکتب میرعماد در دورۀ قاجرار 

(  امرا در 1د دتصرویر شروکرد و این مهم از بررسی مفردا  وی مشخص میبهترین شکل ممکن اجرا می
تروان هرای آن میای متفا  رسید که از جمله ویژگیفعالیا خود از شیوۀ میرعماد عبور کرد و به شیوه ادامۀ

دار دضرخیم( نوشرتن، تغییرر نقطره از شرش جور کردن حروف و اتصاال ، گوشاوجم، مانندبه مواردی 
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به منمدرضرا کلهرر در آثرار  را هابسیاری از این ویژگی غالباً اسا که  کرد. گفتنیتر اشاره دانم به کوچک
 0.دهنداش نسبا میچاپ سنگی

کلی در خدما متن اسا و خوانش آن بسیار حائز اهمیا اسا. حال ایرن خروانش طورقلم کتابا به
ه های منمدرضا کلهر بررای روزنامرمانند کتابا  های هنری یا صرفًا کاربردی باشدتواند همراه با جنبهمی

-به نظر مری ،که به دلیل مندودیا زمانی نشر، این شکل کتابا را صرفًا کاربردی کرده اسا. در این میان

شرناختی و هنرمندانره برر جنبرۀ کراربردی قلرم کتابرا رسد که در آثار منمدحسین شیرازی، نگاه زیبرایی
قابل بررسی و دارای عیار عنوان یک اثر هنری ارحجیا دارد. در حقیقا هر تک برگی که وی کتابا کرده به

(. در قلم نستعلیق شاید نتوان کاتبی را به پرکاری منمدحسین شریرازی پیردا کررد. 10هنری اسا دتصویر 
هرا اثرر تراریخی و نفریس در امرر کتابرا و دوم یکی تولید ده :همچنین دو اتفاق مهم را در آثار او شاهدیم

  2ند.دورۀ قاجاردر علیق ترین قطعا  نستهایی که از نفیسقطعا  و دوسطری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (12خانی، کاخ گلستان دقلی  ۀق، کتابخان1211 ۀ( سما راسا، کتابا مرنوی مولوی، سن10تصویر 

مجموعه شخصی علیخان ههیرالدوله  ( سما چپ، قطعه سیاه مشق، سه بیا از اشعار حافظ، بدون تاریخ،11تصویر 

 (12دکیاکاهمی، 

                                                 
 .042، «جایگاه خط نستعلیق در عصر قاجار»خزایی، لطفیرضوان . 0
  رازی و استاد قاسم احسنا.مصاحبه با استاد علی شی. 2
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نویسی و توجه بره خلرو  و جلرو  هریف مانندهایی حسین شیرازی، ویژگیهای منمدمشقدر سیاه
چون میرزاغالمرضا قابل  تادانیبندی با اس(  هرچند این آثار به لناظ فرم و ترکیب11شود دتصویر دیده می

شود که مننصرر بره خرود اوسرا کره همران هایش دیده میمشقمقایسه نیسا. البته نکا  مربتی در سیاه
شود. یکی دیگرر به اجرای درسا مفردا  اسا. این وفاداری در قلم میرزاغالمرضا کمتر دیده می وفاداری

از نکا  مهم قلم نستعلیق منمدحسین شیرازی این اسا که همران انردازه تسرلط و اسرتادی کره در قلرم 
آثرارش  های برزرگ درهای بزرگ هم شاهدیم و ضعفی در اجرای دانمدر دانم ،کتابا از وی سراغ داریم

نویس شش دانم و تمام عیار بردل همین شاخصه اسا که منمدحسین را به یک خوش 0 دیده نشده اسا
 کرده اسا.

 
 شیرازی نقیعلیبررسی آثار میرزا 

زمرانی برا . البتره همکرردرا مشاهده  ننصر به فردم ایهتوان قلمی اصیل و شیونیز می نقیعلیدر آثار میرزا 
بوده ثیر نهتبی نقیعلیوۀ کلهر از طریق روزنامه و چاپ سنگی در شیوۀ قلم میرزا منمدرضا کلهر و نشر شی

تر از ها و کوچک کردن اندازۀ نقطه دکمنویسی، عدم نازکی در اتصاال  و شمرهکه ضخیم طورهمان اسا 
اپ هایی که برای چشود. در آن زمان، ورود چاپ سنگی و سفارشهای وی دیده میشش دانم( در کتابا

شد از عوامل مهم پیروی از شیوۀ کلهر بوده اسا. در شیوۀ جدید، نقطۀ زائد حذف نویسان داده میبه خوش
 نقریعلیشرد. امرا میررزا د و برای کم کردن عرض سطرها از روی هم قرار گرفتن کلمرا  پرهیرز میشمی

-ز وجه هنرری و زیبرایی، اشاهمچنان که به اجرای کلما  بر اساس استاندارد چاپ سنگی توجه دقیق دا

گرذاردن کرد که برای حفظ تناسب سواد و بیاض هنگامی که او احساس می. کردمیغفلا ننیز شناسی کار 
ده و در جاهایی که روی هم قرار گرفتن کلما  به زیبایی کراستفاده از آن  ، حتماً ضرور  دارد نقاط اضافی

 منسوبکتابا  ،(. در بسیاری از قطعا 11و  12ای هدتصویر رفاگمی کار د، آن را بهرکصفنه کمک می
شود که وی ضمن رعایا استانداردهای قلرم کتابرا کلهرر، از بره کرار برردن مشاهده می نقیعلیبه میرزا 

 عناصر و تمهیدا  زیباساز موجود در قلم میرعماد نیز غافل نمانده اسا. 
 
 
 
 

                                                 
 مصاحبه با استاد علی شیرازی.. 0
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 سلطانی برای حذف فضای منفی اضافی ۀه در زیر کلم( سما راسا، استفاده از نقطۀ اضاف12تصویر 

 «نیرنگش»و « بگزینم»در کلما  « گ»و همچنین عدم استفاده از سرکش 

 ها برای ترکیب بهتر در صفنهروی هم قرار گرفتن کلما  در آخر مصرا ، ( سما چپ11تصویر 

براغ ارم شریراز و همچنرین  در نمای جلوی عمار  نقیعلیهایی از میرزا نوشتهعالوه بر کتابا، سنم
السالم شیراز با درجۀ عیار هنری بسریار ممتراز موجرود دار کهنسنم مزارهایی در حافظیه شیراز و قبرستان 

 (. 22اسا دتصویر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاندان قوام  حافظیه شیراز ۀ، حجار: سیدابراهیم، مقبرنقیعلیکتیبه سنم مزار عطاءالدوله، رقم: کتبه ( 21ر تصوی

 
 یجهنت

های نویسران برا ارسرال نامرهنویسری و خوشتوجه، تشویق و حمایا شاهان قاجار نسربا بره هنرر خوش
خدما گرفتن هنرمندان بررای توجه والیان و متموالن فارس در به ،تب،بهمین مالی هنرمندان و هسفارشی و ت
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. همچنرین بروده اسرادوره نویسی شیراز در ایرن تولید آثار نفیس، از علل مهم رشد و شکوفایی هنر خوش
دسترسری  ،تب،ها و بههای شاهانه به آننویسان شیرازی در پایتخا و ارجا  سفارشخوشاز حضور برخی 

نویسران شریرازی ثر در پیشرفا خوشؤکامل به کتابخانۀ سلطنتی و آثار گذشتگان، از جمله دیگر عوامل م
نویسران و شیوۀ میرعماد داشرته اسرا، همرۀ خوش نویسی قاجار میل بهخوش کهبا توجه به این بوده اسا.

انرد. اند، در ابتدای راه به تقلیرد از آثرار میرعمراد پرداخترهنویسانی که با دربار در ارتباط بودهخوش ویژه،به
برا که این پژوهش نتایو اند. برخی بر این شیوه باقی مانده و برخی از آن گذشته و شیوۀ خاص خود را داشته

در  :بدین شررح اسرا ،نویسان شیرازی در دورۀ قاجار انجام گرفاهای قلم خوششاخصه هدف شناسایی
تا جایی که هاهرًا وی تمایلی بره   قلم آقافتنعلی حجاب وفاداری به شیوۀ قلم میرعماد کاماًل مشهود اسا

قال آن بره نوآوری و دنبال کردن شیوۀ شخصی ندارد و همۀ وقا خود را صرف نقل دقیق شیوۀ میرعماد و انت
توان از ناقالن مطررح شریوۀ میرعمراد در دورۀ حق میقافتنعلی حجاب شیرازی را بهآ .نسل بعد کرده اسا
 قاجار معرفی کرد. 

بررداری در کتابخانۀ دربار، مرنری شوهایف ۀالسلطان بوده و از عمدکاتب کهمیرزا اسدالله شیرازی با این
برداری دقیق از آثار میرعماد نداشا و همچنران سرلیقه و نظرر مرنی ای بهاز آثار میرعماد بود، چندان عالقه

که نوآوری و تجربۀ اتفاقا  نو در قلم میررزا اسردالله بسریار بره طوریکرد  بهخود را در نقل آثار لناظ می
هرای برزرگ و توجره بره عردم چه در قلم کتابرا و چره در دانم ،بیش از حد هایخورد. تناسبچشم می

سرا. زمرانی کره هنروز قلرم وهای قلم اهای بزرگ از شاخصهدعدم تیزی و نازکی( در دانم دررفتگی خط
شرد. در حروزۀ ، بسیاری از خصوصریا  ایرن قلرم در آثرار میررزا اسردالله دیرده میبودکلهر شکل نگرفته 

 معاصرش عالوه بر اجرای دقیق و متناسب مفردا  و کلما ، توجه بصرری تادانمشق نیز برخالف اسسیاه
های قلم میرزا اسدالله توجه به تفنن ها در خلق آثار، بسیار قابل تهمل اسا. از دیگر شاخصهبندیبه ترکیب
 نویسی اسا. در خوش

در حروزۀ کتابرا دربرار  ،السلطانیکاتببه لقب منویسان پرکار دربار از خوش ،منمدحسین شیرازی
و نشیب در طول دورۀ فعالیا اسا. آثرار وی بره  های مهم آثار وی، عدم فرازمشغول بوده اسا. از ویژگی

هرای او بره کتاباهر صفنه از چنانچه  اسا نویسی از عیار بسیار باالیی برخوردار لناظ تناسب و نظیف
وب بره منمدحسرین شریرازی، سرهای منمشرقشرود. در سیاهتنهایی یک اثرر فراخر هنرری منسروب می

  شودما  و نیز توجه به خلو  و جلو  به وضوح دیده میتمیزنویسی، دقا در اجرای کامل مفردا  و کل
 های دورۀ صفوی و اوایل قاجار قابل ردیابی اسا.مشقبندی و فرم این آثار همچنان شیوۀ سیاهاما در ترکیب
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را غالب آن زمان نویسان اواخر دورۀ قاجار، ورود صنعا چاپ و شیوۀ از خوش ،شیرازی نقیعلیمیرزا 
مران بره رعایرا وتوجره تو نقریعلیهرای میررزا درک کرد. نکتۀ مهم در کتابرا ،کلهر بودهکه شیوۀ کتابا 

شناسی خط با استناد بره شریوۀ های چاپ سنگی دبا استاندارهای شیوۀ کلهر( و معیارهای زیباییچارچوب
م مرزار سرنگی و سرن ۀکتیبرتوان به تعردادی می نقیعلیمیرعماد اسا. از جمله آثار بسیار ارزشمند میرزا 

 . اشاره کرد
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